
BDI-II-NL Scoringsformulier

De Beck Depression Inventory (BDI-II) geeft een eindscore voor de mogelijke aanwezigheid van depressie, oftewel een
schatting van de ernst van depressie. Ook wordt een score gegeven op drie dimensies van depressie: Affectief,
Cognitief en Somatisch. De dimensies zijn hoog onderling gecorreleerd.

Instructie en aandachtspunten bij interpretatie
1. Elk item wordt gescoord op een 4-puntsschaal en de score is het nummer dat omcirkeld is. Deze scores worden

opgeteld. Indien de cliënt twee antwoorden omcirkeld heeft, wordt de hoogste in de eindscore gebruikt. De
hoogste eindscore is 63.

2. De score op de drie dimensies van depressie wordt weergegeven in percentielscores voor de normale populatie en
een psychiatrische populatie. In vergelijking met die populatie geeft de percentielscore weer waar de betreffende
persoon neergezet wordt. Bijvoorbeeld, een persoon met een percentielscore van 100 in de normale populatie en
een score van 40 in de psychiatrische populatie heeft in de eerste groep 100 % die lager scoren en in de tweede
groep 60% die hoger scoren.

3. Item 16 (Verandering van slaappatroon) en item 18 (Verandering van eetlust) vragen aandacht om diagnostische
redenen. Bij een score groter dan 1 wordt aangegeven of het gaat om de aanwezigheid van een toename of
afname in het symptoom. 

4. Het is klinisch belangrijk om aandacht te geven aan de specifieke iteminhoud, zoals item 9 (Suïcidale gedachten of
wensen) en item 2 (Pessimisme), wanneer de score boven de 1 is.

Eindscore Omschrijving
0-13 Minimaal
14-19 Licht
20-28 Matig ernstig
29-63 Ernstig

Persoonlijke gegevens

Npi registratienummer: 

Datum afname:

Initialen cliënt: 

Leeftijd of geboortedatum:

Geslacht: man/vrouw

BDI-II gegevens Percentiele normscore   
Ruwe score Max score Psychiatrische populatie Normale populatie

Totale eindscore BDI .. 63 .. ..
Cognitief .. 21 .. ..
Somatisch .. 27 .. ..
Affectief .. + 15 .. .. 

..

Pessimisme (item 2)

Suïcidale gedachten of wensen (item 9) Score:
Verandering van slaappatroon (item 16) N.v.t. Toename/afname
Verandering van eetlust (item 18) N.v.t. Toename/afname


